
 

 

 
 

1ª MOSTRA MUSICAL GETI 
 
                 1. DO OBJETIVO 
1.1 A 1ª Mostra Musical GETI tem como objetivo estimular a expressão cultural dos interessados 
em apresentar seus talentos nos mais diversos estilos musicais, bem como promover a 
integração entre os (as) participantes e interessados em música e/ou representações culturais, 
apresentando a diversidade musical e intergeracionalidade (sem restrição de idade). O caráter da 
1ª Mostra Musical GETI é não competitiva e não classificatória. 
 
2. DA REALIZAÇÃO 
2.1 A 1ª Mostra Musical GETI será realizada no dia 06 de outubro de 2014 com início as 14h00 e 
término as 17h30, no auditório do Centro de Ciências da Saúde e do Esporte, localizado na Rua 
Pascoal Simone, 358, Coqueiros, Florianópolis – Santa Catarina, CEP: 88080-350 - Fone:(48) 
3321-8659 (GETI). 
 
2.2 Todas as pessoas que participarem de qualquer forma do evento estarão sujeitas às 
condições deste Regulamento. 
 
3. DAS INSCRIÇÕES 
3.1 O período para inscrições (online ou física) será até o dia 22 de setembro de 2014. Serão 
desconsideradas as inscrições que não entregarem digitalmente ou fisicamente seus conteúdos 
até esta data, sendo automaticamente ELIMINADAS; 
 
3.2 Cabe a organização selecionar os inscritos mediante estratégia do evento; 
 
3.3 A inscrição deverá ser realizada por meio de Formulário de Inscrição; 
 
3.4 O Formulário de Inscrição deverá ser preenchido por meio online que está disponível no 
endereço www.cefid.udesc.br/geti e enviado eletronicamente para lager.udesc@gmail.com; ou 
entregue fisicamente na secretaria do GETI/CEFID/UDESC, Rua Pascoal Simone n. 358, bairro: 
Coqueiros, Florianópolis – SC, CEP: 88080-350 até o dia 22 de setembro 2014 (quarta-feira), no 
horário das 8:30h às 17:30h.  
 
3.5 Serão aceitas inscrições de todos os estilos musicais, caberá a organização realizar uma 
análise das propostas e optar por estilos que estejam de acordo com o público do evento; 
 
3.6 NÃO serão aceitas inscrições realizadas fora do período estabelecido no item 3.1 e que não 
cumpram os requisitos estabelecidos no item 3.3; 
 
3.8 Todos os dados contidos no Formulário de Inscrição deverão estar obrigatoriamente 
preenchidos, sem nenhum campo vazio; 
 
3.9 Poderão inscrever-se quaisquer compositores ou intérpretes, desde que cumpram 
rigorosamente as exigências do presente Regulamento. 
 
4. DA ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO 
4.1 A Organização e a Coordenação da 1ª Mostra Musical GETI estará a cargo do programa de 
extensão Grupo de Estudos da Terceira Idade (GETI) e do Laboratório de Gerontologia (LAGER)                 
do Centro de Ciências da Saúde e do Esporte (CEFID) da Universidade do Estado de                            
Santa Catarina (UDESC). 
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                 4.2 A sequência de apresentação será realizada pela organização do evento mediante           
                 análise do melhor enredo para o evento; 
 
4.3 Fotos, gravações ou demais arquivos gerados ao longo da 1ª Mostra Musical GETI poderão 
ser utilizadas pela organização para divulgação de demais edições e/ou arquivo e apresentações 
de órgãos interessados; 
 
5. DO REGULAMENTO 
5.1 O evento não tem caráter competitivo ou classificatório; 
 
5.2 A 1ª Mostra Musical GETI será composta por apresentações: solo, dupla ou banda; 
 
5.3 Cada apresentação terá o tempo máximo de 10 minutos, incluindo-se o tempo de preparação 
dos instrumentos; 
 
5.4 Cabem aos participantes aceitos realizarem a instalação de seus equipamentos (quando 
necessário); 
 
5.5 Cada solo, dupla ou banda será responsável pela montagem e posicionamento dos 
instrumentos no palco sob a coordenação de um responsável cedido pela organização; 
 
5.6 Não será permitida no palco a participação de pessoas que não estejam devidamente 
inscritas e/ou que sejam da organização do evento; 
 
5.7 Cada inscrito deverá estar presente ao local da apresentação no mínimo trinta minutos antes 
do horário previsto para sua apresentação; 
 
5.8 A organização, em hipótese alguma, oferecerá ajuda de custo aos participantes; 
 
5.9 Ao aceitar a participação no evento o participante estará concordando com TODOS os itens 
expostos neste regulamento. 
 
6. DO RESULTADO DAS INSCRIÇÕES 
6.1 A ordem e a relação das apresentações será divulgado no site www.cefid.udesc.br/geti no dia 
29 de setembro de 2014. 
 
7. DA PARTICIPAÇÃO 
7.1 Fica opcional aos interessados em adentrarem no local do evento no dia de apresentação a 
doação de 1kg de alimento não perecível a ser doado para uma Instituição de Longa 
Permanência (ILP) a ser definida pela organização; 
 
7.2 Os participantes não poderão apresentar-se trajando vestimentas que contenham afirmações 
políticas partidárias, ideológicas e ou filosóficas que possam causar constrangimentos e ou 
polêmicas no âmbito da Mostra Musical; 
 
8. DOS CASOS OMISSOS 
8.1 Os casos omissos deste regulamento serão tratados pela organização. 
 

 

Florianópolis, Agosto de 2014. 

http://www.cefid.udesc.br/

